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januari

Warme kleren voor kinderen
in het Midden-Oosten 
Tijdens ijskoud winterweer deelt
UNICEF warme kleren, dekens en
kachels uit aan meer dan 900.000
kinderen in Syrië, Irak, Libanon,
Jordanië en Turkije. 

Somalië ratificeert het

Kinderrechtenverdrag 

Dat betekent dat dit land zijn wetten

en beleid moet aanpassen, zodat het

de rechten van kinderen kan respecteren.

Nu moeten alleen de Verenigde Staten

nog het Kinderrechtenverdrag ratificeren. 

augustus

Hulp aan de grens 
Speciaal voor vluchtelingenkinderen heeft
UNICEF een opvangruimte ingericht op de
grens tussen Griekenland en Macedonië.
Daar kunnen ze even bijkomen van hun
lange reis.  

februari

juli

Terug in de klas 
Ongeveer 400.000 kinderen die door de
oorlog in Zuid-Soedan geen lessen konden
volgen, kunnen weer naar school.  

David Beckham haalt geld op voor kinderen
Omdat David Beckham 10 jaar ambassadeur is van
UNICEF, krijgt hij zijn eigen fonds. Het heet ‘7’, naar
het nummer op zijn shirt bij Manchester United.
Hij gaat voor dit fonds geld ophalen voor kinderen.  
 
UNICEF Jongerenpanel mag meebeslissen
Tijdens een selectiedag worden tien jongens en
meisjes gekozen voor het Jongerenpanel. Zij mogen
een jaar lang meepraten en -beslissen over UNICEF.   
 

‘Niet meelezen met mijn WhatsApp’ 
Meer dan 300 scholieren debatteren erop los tijdens het
UNICEF Kinderrechten Debattoernooi. Ze discussiëren
bijvoorbeeld over de stelling dat ouders je
WhatsApp-berichten niet mogen lezen. 
Meer info: www.unicef.nl/debattoernooi

 
 

maart

april
Hulp voor Nepal 
Onmiddellijk na de aardbeving in Nepal begint UNICEF met het
uitdelen van hulpgoederen.    
 

Weg met kindhuwelijken
Op 2 juli zegt de Mensenrechtenraad
van de Verenigde Naties dat landen niet
langer mogen toestaan dat kinderen trouwen.
UNICEF is het daarmee eens.     
 

Nederlandse kinderen kennen hun rechten niet 
In ons land krijgen kinderen geen les over kinderrechten, waardoor ze vaak
niet weten wat hun rechten precies zijn. UNICEF vindt dat daarin
verandering moet komen.    
 

mei

Lopen voor UNICEF 

In het hele land doen kinderen mee aan
de UNICEF Loop. Bijvoorbeeld in Noordwijk,
waar drie scholen tijdens een strandloop
meer dan 11.000 euro ophaalden.
Meer info? www.unicef.nl/school  

 Honderden kindsoldaten vrij
In de Centraal-Afrikaanse Republiek laten
legers meer dan 300 kindsoldaten vrij.
UNICEF helpt hen met het opbouwen
van hun leven. 

 

juni

60Prik tegen mazelen
UNICEF geeft in Syrië meer dan 1,5 miljoen kinderen een inenting
tegen mazelen. Dat is gevaarlijk werk, want in grote delen van het 
land wordt gevochten.  
 
60 jaar hulp aan kinderen
Op 24 juni bestaat UNICEF Nederland 60 jaar. In het eerste jaar
van ons bestaan haalden we 113.000 (toen nog) gulden op voor
hulp aan kinderen. Nu is dat ongeveer 70 miljoen euro per jaar!   
 
Naar je zelfgemaakte film
Op 26 juni is in Den Haag de finale van het UNICEF
Kinderrechten Filmfestival. Er zijn films over kinderrechten te
zien, bedacht én gemaakt door leerlingen van basisscholen.
www.krff.nl  
 

september

november

+

Koning van de Jeugd Stijn spreekt 
Op 11 september discussiëren teams van middelbare scholen
met elkaar en met politici  over kinderrechten. Dat gebeurt in
de Ridderzaal in Den Haag. Koning van de Jeugd Stijn Harder
leest op deze dag een door hemzelf geschreven Troonrede voor.
Meer info? Kijk op: www.unicef.nl/kleineprinsjesdag   
 

‘Ik houd mijn spreekbeurt over…’ 
Op 20 november is de Dag voor de
Rechten van het Kind. Duizenden kinderen houden 
rond deze dag hun spreekbeurt over UNICEF.
Ze kunnen kiezen voor onderwerpen als het recht op
onderwijs, of het recht op goede voeding.
www.unicef.nl/spreekbeurt  

Nathalie wint Kinderrechtenprijs Talent voor Taal
Nathalie Korthuis (14) doet mee aan de
schrijfwedstrijd Talent voor Taal. Ze wint de
Kinderrechtenprijs voor haar verhaal over een 
Afrikaans meisje. Kinderrechten spelen daarin
een belangrijke rol. Meer info: 
www.talentvoortaal.nu   

Het Klokhuis in Swaziland 
Nienke van Het Klokhuis is twee afleveringen lang in
Swaziland. In dit land (dat tussen Zuid-Afrika en
Mozambique ligt) worden veel kinderen ziek door 
slechte voeding en een gebrek aan schoon water.
Nienke laat zien wat UNICEF hieraan doet.   
   
Finale UNICEF Talent Battle 
Welke band wint de UNICEF Talent Battle?
Na een aantal spannende voorrondes is de finale
op 28 november in het Paard van Troje in Den Haag.
Winnaar: Something like Sunshine!

Einde

december Sporten en spelen in asielzoekerscentra  

Voor alle kinderen is het belangrijk dat ze

kunnen sporten en spelen, dus ook voor

asielzoekerskinderen. UNICEF, War Child

en Save the Children gaan daarvoor zorgen.   

NEDERLAND

oktober

Bart helpt kinderen in Syrië naar school 
Bart Vrolijk werkt voor UNICEF in Syrië. Hij zorgt ervoor
dat Syrische kinderen weer naar school kunnen gaan. 
“We delen bijvoorbeeld rugzakjes uit met daarin schriften,
pennen en andere schoolspullen,”zegt hij. “In totaal
krijgen 1 miljoen kinderen de schoolspullen.“ 

Zapplive in actie  
Vijf zaterdagen lang vraagt Zapplive aandacht voor
Syrische kinderen op de vlucht. Kinderen in heel 
Nederland voeren actie en halen meer dan 
28.000 euro op. 


